Sverigedemokraternas yrkanden på Kommunstyrelsemötet 2017-03-15
Ärende 7 Befolkningsprognos
Sverigedemokraterna yrkar avslag till att anta Stadskontorets förslag som underlag för
planering till 2026:
Stadskontorets prognos är en god tjänstemannaprodukt, men har de begränsningar som en
sådan har i det att den måste förlita sig till stor del på extrapoleringar och inte kan ta hänsyn
till politiska förändringar.
Vi är övertygade om att de tal för inflyttning från utlandet som prognosen bygger på kommer
att bli mindre. Vi tror att det inte kommer att vara politiskt möjligt att fortsätta nuvarande
utveckling vare sig på kommunal eller statlig nivå. Prognosen bör utgå från ett betydligt
mindre inflyttningsnetto.
Ärende 9 Bredbandsstöd till landsbygdsområden
Sverigedemokraterna vill göra följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna hade i budgeten en lite högre ambition än Alliansen. Därför välkomnar
vi att medel tas i anspråk från kommunstyrelsens resultatfond, så att fler hushåll på
landsbygden kan få bredband.
Vi vill att bredbandsutbyggnadsambitionerna även ska omfatta framtida bebyggelse i
landsbygdsområdena.
Ärende 16 Yttrande över betänkandet ”En inkluderande kulturskola på egen grund”
Sverigedemokraterna yrkar avslag på Andreas Sturessons förslag.
Sverigedemokraterna lägger istället följande förslag:
Betänkandets förslag är ett led i att förändra den svenska kulturen till mångkultur. Det
kommer bland annat till uttryck i målsättningar såsom att möta barn och unga i den kultur där
de befinner sig och att anpassa bildningsbegreppet till det mångkulturella samhälle vi lever i.
Målsättningarna sägs ge upphov till ett kompetensbehov. Det ska tillgodoses genom att
förändra utbildningen dels med avseende på administration och dels med avseende på
innehåll, bland annat genom att särskilt underlätta för invandrare med konstnärlig bakgrund.
Vi avvisar utredningens intentioner och därmed förslaget i sin helhet. Kulturen ska inte styras
av staten för att förändra samhället.
Förslagen siktar på att förstärka skillnaderna mellan barn av olika ursprung och riskerar
därmed att försvåra integrationen av invandrade barn. Skolan och skolgången kommer att bli
ännu mindre enhetlig. Samhället kommer att splittras alltmer.
Ärende 19 Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon
Om miljözoner för lätta fordon ska möjliggöras, så måste införandetidpunkt ligga tio till
femton år framåt i tiden från beslutsdatum. Detta för att en ekonomiskt försvarbar utfasning
av fordon, vilka ej uppfyller miljözonskraven ska kunna ske, utan att de socioekonomiska
konsekvenserna blir alltför stora förkommunens invånare. Det får inte bli en ekonomisk
klassfråga vem som har möjlighet att köra bil i miljözonerna.

